Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА
„СУДОВИТЕ, ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И
КОМУНИКАЦИЈАТА – ПРАВИЛА НА
КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ И
ЈАВНОСТА / ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ
МРЕЖИ“

14 март 2018 година
Академија за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и
лица задолжени за односи со јавност во судовите и јавните обвинителства.

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Советувањето опфаќа анализа на националната правна рамка со која е уредено
постапувањето на судовите и јавните обвинителства во комуникацијата со јавноста и
медиумите, разгледување на прашања кои произлегуваат од досегашната пракса и
степенот на напредок во односите на судовите и обвинителствата со јавноста и
медиумите, вклучувајќи ја и перцепцијата на состојбите од страна на претставници на
медиумите, со посебен осврт на влијанието на социјалните мрежи.
Цел на советувањето е заеднички да се констатираат моменталните состојби и да се
утврдат релевантни мерки и активности во насока на понатамошно унапредување на
комуникацијата на судовите и обвинителствата со јавноста и медиумите.

МАТЕРИЈАЛИ
Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето
Релевантна легислатива:
- Закон за судовите
- Судски деловник
- Закон за јавното обвинителство
- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Наведените документи може да ги најдете на следниот линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“
Ламела 1
Бул. „Јане Сандански“ бр.12

ИЗЛАГАЧИ
м-р Јован Цветановски, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје
г. Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес
доц. д-р Јасмина Миронски, Македонски институт за медиуми

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Наташа Баштованска, e-mail Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk

Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ПРОГРАМА
14 март 2018 (среда)
09:45-10:00

Пристигнување на учесниците

10:00-11:30

Потреба од комуникација со медиумите
Развој и пракса на Јавното обвинителство
Проблеми во пракса
м-р Јован Цветановски
Вишо јавно обвинителство Скопје

11:30-12:00

Пауза

12:00-13:30

Судовите и односите со јавноста
Правила на комуникација со медиумите и јавноста
Значењето на социјалните мрежи
Анализа на состојбите и предлози за унапредување на степенот на
отвореност на судовите кон јавноста и медиумите
г. Александар Шопов
Основен суд Велес

13:30-15:00

Алатки и техники за комуникација (фокус на алатките за комуникација со
медиумите)
Сличности и различности на медиумите (печатени, електронски,
социјални)
Препораки за ефективна комуникација и говорот на телото
доц. д-р Јасмина Миронски
Македонски институт за медиуми

15:00

Пополнување прашалници

